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Uw arts heeft u voorgesteld om een lumbaalpunctie te 
ondergaan. Het doel van het onderzoek is wat lumbaalvocht te 

verkrijgen voor nader onderzoek. Dit heet ook wel hersenvocht 
en is vocht wat de hersenen en ruggenmerg omspoelt. De 
punctie gebeurt op de afdeling Dagbehandeling of op de 
verpleegafdeling Neurologie. 
 

Procedure 
U wordt verzocht op een zij te gaan liggen met de knieën 
opgetrokken. U moet uw rug zo krom mogelijk houden. De 
punctieplaats wordt vervolgens ontsmet met alcohol. De arts 
voert nu de punctie uit, waarbij het van belang is zo stil en 
ontspannen mogelijk te blijven liggen. Als de naald goed zit, 

dan laat de arts het vocht in een buisje lopen. Soms wordt ook 
nog de druk gemeten. 
Een andere mogelijkheid is om de punctie zittend met een 
kromme rug uit te voeren. 
Als de naald er weer uit is, krijgt u een pleister op de 
punctieplaats. De pleister mag u na één dag verwijderen. 
 
Na de punctie blijft u één uur plat liggen met het hoofd op een 
kussen. U mag zowel op uw zij als op uw rug liggen. 
Nadien kunt u naar huis. U krijgt een polikliniekafspraak om de 
uitslagen te bespreken. Dit kan eventueel ook telefonisch. 

 

Complicaties 
Het is mogelijk dat de punctieplaats onderhuids wat blijft 
nalekken, waardoor de druk van het hersenvocht te laag blijft. 
Dit merkt u door hoofdpijn of pijn in de nek bij het rechtop 
komen. Deze pijn verdwijnt als u gaat liggen. Dit is vervelend, 
maar kan geen kwaad. Heeft u na drie dagen nog steeds pijn, 
neem dan contact op met de arts die de punctie verrichtte via 
de polikliniek Neurologie, telefoonnummer 010 – 893 0000. 
 
Mocht u naast hevige hoofdpijn ook koorts krijgen, dan 

adviseren wij u direct contact op te nemen met de arts die de 
punctie verrichte of, buiten kantooruren, met de dienstdoend 
neuroloog. Deze bereikt u via telefoonnummer 010 – 893 9393.  
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